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План розвитку Краснолуцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу В. В. Овсяннікова складено творчою групою на 2017-2021 роки. 

Під час організаційно – підготовчого етапу розвитку школи було: 

• Розроблено й затверджено схему інформаційного простору закладу. 

• Розроблено регламент й документацію для проведення комплексної 

інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання.  

• Проведено тренінг для педагогічних працівників з освоєння ними нових 

комп’ютерних технологій. 

• Прийнято участь в конкурсі на кращий веб-сайт школи (І місце). 

• Поповнено  шкільний  банк даних про інтелектуально, творчо та спортивно 

обдарованих дітей, інформація про яких розміщена на спеціально відведеній сторінці 

шкільного сайту. 

• Здійснено психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих дітей. 

• Створено умови для систематичного підвищення майстерності вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми шляхом участі в семінарах і практикумах. 

• Поповнено методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми 

роботи з обдарованими дітьми». 

• Удосконалено  систему заходів по ефективній підготовці учнів до участі у І-

ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, МАН, експедиції «Моя Батьківщина -Україна» та 

міжнародних інтерактивних конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бебрас», 

«Соняшник», «Грінвіч», «Колосок». 

• Організовано роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично 

обдарованих дітей: вокального та хореографічного. 

• Організовано зустрічі з видатними особистостями регіону: поетесою В. 

Овчаренко та композитором В. Близнюком. 

• Нагороджено стипендією сільського голови призерів районних предметних 

олімпіад, конкурсів, МАН та спортивних змагань. 

• Проведено нараду при директорові «Робота з обдарованими: проблеми і 

перспективи». 

• Вивчено стан дитячої бездоглядності та безпритульності. 

• Активізовано діяльність педагогічного колективу з органами учнівського та 

батьківського самоврядування з формування в дітей і молоді духовності, моральної 

культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві. 

• Розроблено заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та 

безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в 

складні соціальні умови (направлено в санаторій ученицю 2 класу Лисак Альбіну). 

• Організовано зустрічі дітей та підлітків із представниками міліції, 

інспекторами служби у справах неповнолітніх. 

• Проведено виховні заходи на правову тематику. 

 

Атестація педагогічних працівників 

Згідно плану на 2017/2018 навчальний рік атестації педагогічних працівників 

минулого навчального року підлягали вчителі: Заколодяжна С. Г., Павленко А. О., 

Недовіс Т. О. та Собко Т. П. Ці вчителі пройшли атестацію з таким результатом: 

1. Заколодяжній С. Г. атестаційною комісією ІІ рівня  відділу освіти 

Гадяцької районної державної адміністрації продовжено на п’ять років строк дії 

кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, якого  за результатами атестації 

визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист» 

2. Недовіс Т. О. атестаційною комісією ІІ рівня  відділу освіти Гадяцької 

районної державної адміністрації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 



категорії» . 

3. Павленку А. О. атестаційною комісією ІІ рівня  відділу освіти Гадяцької 

районної державної адміністрації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» . 

4. Собко Т. П. продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії 

педагогічному працівнику, якого  за результатами атестації визнано таким, що відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст першої категорії». 

 

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

пройшли такі вчителі : Павленко А.О. , Харченко Н. І. , Харченко Н. П., Чиркова О. І., 

Кулеба Г. М., Серба Т. П., Заколодяжна С. Г., Собко Т. П.  

 

Вивчення стану викладання предметів, моніторингові дослідження навчальних 

досягнень учнів 

На педагогічній раді було розглянуто стан викладання таких предметів: 

Математика, Географія. 

На нараді при директорі: Фізика. 

Написано наказ: Зарубіжна література, Фізична культура, Початкові класи. 

 

Контроль за позакласною роботою 

На протязі  2017-2018 навчального року вивчався стан таких напрямків виховання: 

Екологічного та формування здорового способу життя. 

Розглянуто на педагогічній раді такі питання: 

• Організація правового виховання 

• Робота з правопорушниками 

На нараді при директору: 

• Організація гурткової роботи 

• Організація роботи учнівської ради 

• Стан правового виховання 

• Роль учнівського самоврядування в житті школи 

• Організація змістовного дозвілля учнів під час зимових канікул 

Написано такі накази: 

― Про затвердження Плану заходів щодо розвитку правової освіти на 2018 рік 

― Про затвердження Плану спільних заходів щодо організації військово-

патріотичного виховання з учнівською молоддю 

― Про стан і заходи щодо попередження правопорушень, злочинності серед 

учнів 

― Щодо запобігання поширення наркоманії, тютюнокуріння та вживання 

алкогольних напоїв серед учнівської молоді 

― Про проведення профілактично-роз’яснювальної роботи щодо фактів участі 

неповнолітніх у так званих «групах смерті» 

― Про затвердження плану заходів з профілактики дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 

― Про затвердженню Плану заходів по попередженню загибелі та 

травмуванню дітей 

― Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 

році 

― Про запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу 

під час проведення літніх канікул та ін. 

 

 



Інформаційно-комунікаційний напрямок  роботи школи 

― Участь у телекомунікаційних проектах різних рівнів                      ( 

Соціальний проект «Енергоефективні школи», «Кращий Веб-сайт села») 

― Впровадження в практику роботи використання засобів ІКТ на уроках та 

використання мультимедійних презентацій на уроках 

― Проведення інформаційної роботи серед  батьків щодо необхідності 

впровадження ІКТ у навчально- виховний процес (батьківські збори) 

― Робота в секції МАН ( «Мультимедійне забарвлення уроку на прикладі 

вивчення теми «Вектори на площині» - відділення комп’ютерних наук - ІІ місце) 

― Вчасне оновлення бази даних «Курс школа» та «Бібліотека» 

― Обмін досвідом між вчителями  в мережі Інтернет 

― Висвітлення роботи школи в соціальній мережі «Facebook» 

― Використання на уроках ППЗ 

 

Удосконалення матеріально-технічної бази  школи 

Навчально - виховний процес здійснюється в типовому приміщенні Краснолуцької 

школи на 192 навчальних місця, зданому в експлуатацію в 1980 році. Стан приміщення 

школи задовільний, про що відзначається в актах прийому школи комісією відділу освіти 

по підготовці до нового навчального року. Тепловий режим у школі відповідає санітарним 

нормам.  

Спортивний та дитячий майданчик перевірено на надійність конструкцій та 

пофарбовано. 

За сприяння батьківського комітету протягом навчального року замінювалися 

лампи, що перегоріли, а також придбано для потреб школи миючі засоби, медикаменти. 

Закуплено фарбу для спортивного та дитячого майданчика.  

Завдяки наданій субвенції сільською радою було придбано: 

Огорожу на суму 15000 + 8400 грн 

Морозильну камеру – 6000 грн 

Принтер – 3500 грн 

Лижі – 7600 грн 

ТО вогнегасників – 771 грн 

Пожежний щит – 2000 грн 

Ноутбуки (2шт) – 20000 грн 

Посуд в їдальню 1498 грн 

Комплект навчальних таблиць для початкової школи -5000 грн 

Набори магнітних букв і цифр – 500 грн 

Настільні ігри («Футбол», «Хокей») – 3000 грн 

Конструктори «Лего» - 2000 грн 

Тонометр – 1000 грн 

Ваги електронні – 500 грн 

Дитячі книги для шкільної бібліотеки – 2000 грн 

Глобуси – 800 грн 

Телурій – 4200 грн 

М’які іграшки для лялькового театру – 700 грн 

Швейну машинку – 3500 грн 

Випалювачі (10 шт) – 5000 грн 

Гойдалку (25000 грн) 

Для організації харчування Краснолуцькою сільською радою виділена субвенція в 

сумі 105450 грн (січень –травень) 

На підвіз дітей на змагання та олімпіади – 3000 грн. 

На функціонування «Вокального» та «Драматичного» гуртків, які працюють від 

БДЮТу – 21737 грн (2018 рік) 



Залучення додаткових джерел фінансування 

Протягом всього навчального року  залучалася спонсорська допомога: 

1. Для проведення Новорічного свята СПОП «Нива» та компанія Кернел 

подарували кожному учневі солодкі подарунки, приватними підприємцями: Романенко О. 

І., Звіздун С.І., Снігір І.А.  надано солодощі та подарунки на суму близько 600 грн. 

2. Щомісячно підприємство «Нива» для харчування учнів надає м'ясо, олію, 

крупи та борошно. 

3. Для харчування в пришкільному таборі таборі «Дзвіночок» виділено 

субвенцію Краснолуцькою сільською радою в сумі 14 700 грн. 

4. Краснолуцьким лісництвом було безкоштовно надано трактор для оранки 

шкільних ділянок. 

5. Жителем села Кошелем М. А. безкоштовно посаджено та прополено 

картоплю на ділянках. 

 


